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و .هه ۆ بهرزنجهيی

ـ خهرمان ک له کت ب و وتار ئاماژە به نزيکبوونهوەی کۆتايی ديموکراسی دەکهن.
ـ چی لهم گ ڕانهوانهدا ڕاست نييه و بۆچی چيرۆکی کۆتايی جيهان شت کی ترسناکه.

دەش تا ئ ستا ههستت پ نهکردب ت،به م ديموکراسی له مردندايه .ئ مه لهسهرەتای سهردەم کی نو داين ،به م بهﻻنی کهمهوە
ناليبهڕا ی ،ئهگهر نهش م قۆناخ کی ئۆتۆکراتی .نهک ههر له ئاسيا ،ئهمريکای ﻻتينی ياخود باکوری ئهفريکا،به کو ل رەش ،لهناوەندی
ڕۆژئاوا! ههر نهب ت له ههنووکهدا زۆر ئهق ی گهورە و بليمهت تا ب ت بهردەوام باسی ل وە دەکهن.
بهدەگمهن ههفتهيهک ت پهڕ ت ،بهب دەق کی دەستنيشانکهری کات time-diagnostie text
هۆشداری ههرەسه نان نهدات ".ديموکراسی ليبهڕا ی له توخمی خۆيدا دادەڕۆخ ".

،

 yascha Mounkبهرەگهڕ ئه مان و ئهمريکايی زانکۆی هارڤارد له کت بهکهيدا "ڕووخانی ديموکراسی" کهوا له مانگی  ٢دا
دەرچووە و بارودۆخهکه "دراماتيکييه" و " نو يه" و "ترس نهر"ە .ههروەها پرۆفيسۆرەکانی هارڤارد  Steven Levitskyو
 Daniel Ziblattترسيان ههيه"،ئايا ديموکراسييهکهمان لهبهردەم مهترسيدايه"؟ پرسيار دەکهن به چاوبڕينه و ته يهکگرتووەکان
لهوەی "چۆن ديموکراسی دەمر ت ـ  „ How Democracies Dieکه بڕيارە لهمانگی گو ن دا به زمانی ئه مانی ب وب تهوە.
" بههاری ئۆتۆکراتييه" ڕاو ژکاری سياسهتی دەرەوە Henri J. Barkeyله گۆڤاری  " „The American Interestئهمه
دەچرپ ن .
نووسهری بهريتانی  Edward Luceله" پاشهکشهی ليبهڕاليزمی ڕۆژئاوايی ـ „The Retreant of Wesern
 Liberalismusهۆشداری دەدات" ديموکراسی ليبهڕا ی ڕۆژئاوايی ،ه شتا نهمردووە ،به م ڕووخانی زۆر نزيک بۆتهوە ،وەک
ئهوەی زۆر ک بهئاواتی ئهوەوەن" .و  Jan Zielonkaپرۆفيسۆر بۆ سياسهتی ئهوروپايی ،له St.Antony,sCollege in
 Oxfordدەستنيشانی کردووە" ،ئ مه له دژە پهرەسهندن کدا دەژين . "،هه بهت مرۆ دەتوان لهسهر ئهم بابهته زۆر بڕوات و بنووس .
ماوەيهکی در ژ،مرۆ ديموکراتيزەکردنی به "کۆتايی م ژوو" دادەنا
باسکردنی بهسهرچوونی ديموکراسی شت کی دراماتيکی ،تاريکی ڕاک شه .پياو زۆر کهم متمانه بهخۆی دەکات،باوەڕ بهوە به ن .
ل رەدا ههندێ شت ههيه دژ به گۆڕانکارييهکانی ئهم سهردەمه بوەست تهوە .ل گهڕی ئ مه سهرەتا له ههستی کۆتاييهاتنی جيهان
ت بگهين.
م ژووی جيهانگهريی و سهرکهوتنی ديموکراسی له ناوەڕاستی سا نی  ،١٩٧٠به "شهپۆلی س يهم"  ١٩٧٤.تهنيا  ٣/١ههموو
دەو هتهکان ديموکراسی بوون .تا ناوەڕاستی سا نی  ،٢٠٠٠بهپ ی سهرژم ری زانستکاری سياسهت Larry Diamondله ڕ ژەی
 ٦١و تی هه بژ ردراوی جيهان دا ،ر ژەی  ٤١يان ﻻيهنگری ديموکراسی ليبهڕا ين ،ئهمه هی سا ی  ٢٠٠٠ههزارە ،واته دەو هتهکان
که لهتهک هه بژاردن دا ،بنهمهکانی تری ديموکراسييان ج بهج دەکرد ،باب ن مافی تاکهکهس و بهتايبهتی پاراستنی.
سات سا ی  ١٩٨٩ديوارەکه ڕووخا)مهبهست ديواری بهرلينه ـ هه ۆ(،شورەوی داڕما و و تانی ئهوروپای ڕۆژهه ت کهوتنه سهر
ڕ ی ديموکراسی  ،ههستی گۆڕانی ڕۆژگار ،بهرب وتر بوو .له وتار کی بهناوبانگ دا له"  „The National Interestدا
 Francis Fukuyamaی نووسهر ئاشکرای کرد " ،ئ مه ههر کۆتايی شهڕی سارد نابينين ،ياخود کۆتايی سهردەم کی
دياريکراوی قۆناخی دوای م ژووی جهنگ ،به کو کۆتايی م ژووش بۆ خۆی :ئهمه واتای ئهوەيه ،کۆتايی خا ی پهرەسهندنی
ئايدۆلۆژی مرۆڤايهتی و ب وبوونهوەی ديموکراسی ليبهڕا ی به جيهان دا ،وەک دوا فۆڕمی گردەبڕی ڕژ می مرۆيی".
ئهمڕۆ ئ مه به پ ی نووسينی زۆر له نووسهران ،گهواهی ئاکامی کۆتايی م ژووين .له ناوەڕاستی سا ی  ٢٠٠٠ههزارەوە Larry
 Diamondی نووسهر و ئهندامی دامهزر نهری “ " Journal of Democracyله  ٢٠١٥دا ،له ت کست کدا که زۆرجاران ل ی
وەرگيراوە و ئاماژەی پ دراوە ،له ئامادەکردنی سيستهمی ديموکراتی له جيهان دا ،سهرەتا وەستان و پهککهوتن بهکاره نراوە ،پاشان

ل دوانی ڕەخنهگرانهی نهرمۆک .له سا ی ٢٠٠٠دا ٢٥ ،پهککهوتن و داڕمانی سيستهمی ديموکراتی ڕوويان دا ،له ن وياندا ڕووسيا،
ئۆکرانيا و تورکيا .ئهم ژمارەيه له دەروازەی زۆر ت کستی دەستنيشانکردنی کات دا خۆی دەبين تهوە ،.شت لهم بابهته له کت بهکهی
 Luceبه ناوی ". " The Retreat of Western Liberalism
سا ی  ٢٠١١لهگهڵ سهرهه دانی کۆچبهرە عهرەبهکان دا ،جار کی تر هيوای ديموکراسی چهکهرەی کردەوە ،مرۆ دەتوان به
کۆتاييهکی توانجئام زەوە ب  ،ڕۆژئاوا وا بيری دەکردەوە،گهر ئ ستا ئۆتۆکراتهکانيی کولتووری عهرەبی ت بگهن ،چی باشه و ڕاسته،
ئهوە مانای وايه تا ئ ستا ه شتا مانای شت لهناو ديموکراتيدا ماوە ،به م دوايی ميسر کهوتهوە پاشهوە ،بۆ ناو حوکمی بهربهر تی.
ڕوانگهی  :Trumpبهﻻی ئ مهوە ئاساييه ،ئايا ئهوانی ديکه ديموکراسين
هه بژاردنی ، Donald Trumpد تهنگی بهکاربراوی زياتر کرد .له ئ ستادا ئهمهريکا دووجاران مهحکومی کهوتنه :لهمامه ه و
هه سوکهوتی ديموکراتيزەکردن دا ،لهدوای ههو کی خو ناوی سهرنهکهوتووانه له ع راق و ئهفغانستان ،کشانهوە له سهردەمی
.Barack Obama
دۆنا د ترامپ لهگهڵ ڕاو ژکاری ئاسايشی نهتهوەييهکهيدا :جهخت لهسهر ئهوە دەکاتهوە ،بهﻻی ئ مهوە ئاساييه ،ئايا ئهوانی ديکه
ديموکراتين ،تهنها و تان ک ههن ،بهرژەوەندييهکانی ئ مه دابهش دەکهن ،وە ئهوانهشی ئهوە ناکهن  .زۆر کهس باوەڕيان وايه،
ئهمهريکا ڕەونهقی خۆی وەک سهرمهشق و نموونهيهک بۆ ديموکراتيبوون لهدەست دەدات  .له جياتی ئهمه ئ ستا پ شبڕک ی سيستهمی
تر ههيه .چين دەريخستووە ،چۆن پياو دەتوان له ڕووی ئابوورييهوە سهرکهوتوو ب ت ،ب ئهوەی پ ويست بکات ،لهههمان کاتدا
ديموکراسی ب ت .ڕەوڕەوەی م ژوو بهرەو دواوە وەردەچهرخ .
ڕوونکردنهوەی ئهمه گرێ دراوە به حهقيقهتی ياخود به پرۆسهی هه وەشانهوە له ن و ديموکراسی ڕۆژئاوادا Y.Mounk.دەنووس ،
له زۆر و تانی ڕۆژئاوادا خۆشهويستی مرۆڤ بۆ ديموکراسی سارد بۆتهوە .بههای ڕەزامهنديی له ئهمهريکا و ئهوروپا دەکهو ت،
ئهلتهرناتيڤی ئۆتۆريت تی سهرنجڕاک شتر و د فڕ نتر دەنرخ ندرێ .بهتايبهتی خانهگومانی له ديموکراسی وەک ئهو دە  ،ﻻی ئهو
گهنجانهيه که د ن بۆ هه بژاردن .لهمهوە ئهوشته به ئاکام ک دەگات" گهنجان ئ مه قوتار ناکهن" و " گومان دەکرێ ديموکراتی
سهقامگير ،ههتا ب ت زياتر وەک ناسهقامگير دەردەکهو ت".
،Yascha Mounkدەبين خۆشهويستی خه کی بۆ ديموکراسی سارد دەب تهوە.
هاوکات  Mounkوای دەبين  :لهبهريهکهه وەشانهوە و تياچوونی ديموکراسی و مافه .ديموکراتی ليبهڕا ی گهرەنتی دەسه ت
دابهشکردنی دەو هت دەکات ،بهشداری ڕ کخراويی و هاوکات پار زگاريکردنی مافه بنچينهييهکانی تاکهکان لهبهردەم ستهمی
زۆرينهدا.
ئهم يهکبوونه ههڕەشهی داڕووخانی ل دەکرێ،وەک  .Mounkدە  :ئهگهر مهسهلهکه بهپ ی پۆپۆليزم بڕوا،ديموکراسی ب ماف
دەب ت ،کهواته دامهزراوەی ديموکراسی ،به م هيچ نييه پار زگاری له مافی تاکهکان بکات.
له تهکنۆکراتيدا ،وەک له يۆنانی قهيرانی داراييدا،ياخود يهک تی ئهوروپادا ".Mounk،مافی ب ديموکراتی" دەناس  .له ڕاستيدا مافی
تاکه کهس پار زراوە ،ل بهشداری ڕاستهقينهی هاو تی نييه.
ههندێ نووسهری تر له پهرۆشی کولتووری ديموکراسييدان ،له لووتکهی دەو هتانی ڕۆژئاوادا" چۆن وەک ديمۆکراتی دەمرين"
Levitskyو  Ziblattگهشهيهيان دا به بنهمايهک ،بۆ ش وە سيستهم کی هۆشداری پ شوەخت ،لهکاتی گۆڕانی ديموکراتی به
ئۆتۆکراتيدا ،پ ويسته زەنگ ل بدات.
 Levitskyگۆڕانی سياسسی له ئهمهريکای ﻻتينی خو ندووە Ziblatt،م ژووی ئهوروپا .به سهرنج و ت بينييه م ژوويی و م ژووی
هاوچهرخهکانيانهوە ،پ شهنگی نيشاندانی چوار ئاماژەی ورياکردنهوەن له کارەسات ک :
يهکهم  :ئۆتۆکراته درەنگ وەختهکان ،ياسای بهڕيوەبردنی ديموکراسی دەدەنه دواوە.
دووەم :مافی ڕەوايهتی له دژە سياسيهکانيان دەسهننهوە ،بۆ نموونه لهوەدا ،ئهوەی ئهوان بهمهترسی بۆسهر ئاسايشی نهتهوەيی دادەن ن.
س يهم  :چاوپۆشی دەکهن له زەبروزەنگ ،ياخود بانگهوازی بۆ دەکهن .
چوارەم  :ڕ گری و بهربهستی له ئازادی دژەکانيان ،ياخود ميدياکان دەکهن.
 Donald Trumpڕ چکهی ئۆتۆکراتی دەگر ته بهر

نووسهرەکان دەگهنه ئاکام ک Donald Trump ،له زۆر خا ی کاتاگۆرييهکهدا کۆدەکهنهوە .ئهو ڕەوايهتی هه بژاردن و دژە
کانديدەکهی دەخاته ژ ر پرسيارەوە").مليۆنان" دەنگ بهتاڵ بوونهوە و سووتان Hillary Clinton،ساختهکارە  .(crookedئهو
پهﻻماری ميدياکان دەدات ،بهن تی ههو دان بۆ لهناوبردنی راستگۆييان  ،ههندێ له دەربڕينهکانی ،خو ندنهوەی بانگاشهی
زەبروزەنگی ل دەکرێ و ت دايه ،وەک ئهوەی لهکاتی بانگاشهی هه بژاردن دا وتی ،ئهگهر هيﻼری کلينتۆن هه بژاردنهکه بهڕ تهوە،
ئهوا چاﻻکوانانی مافی چهک)ئهوانهی لهگهڵ بازاڕی چهکدان له ئهمهريکا،هه ۆ( ڕەنگه بتوانن شت بکهن.

 Levitsky & Ziblattکۆتايی بهمه پ د نن ،ب چهندوچوون هۆکاری پهڕۆشخواردن زۆرن ،ئهمهريکا دەتوان ڕ چکهی
ئۆتۆکراتی بگڕ تهبهر .له چۆکدادانی ديموکراتييهوە ،سهرکهوتنی پۆپۆليست و پرۆسهی پارچهپارچهکردنی ناوخۆيی و نهيهکی
گشتی بهدەستهوە دەدات ،له رۆژگاری گۆڕانکاری دەچ ت .ههموو ئهم شته جوان و رازاوانه بۆ چيرۆکی گهورە و کت بی ناونيشان
بريقهداری کۆتايی دنيا دەکرێ ،ههروەک خاوەن دەزگاکانی چاپ و پهخشيش ئهمه بزانن و ههستيان پ کردب ت ،که ئهم جۆرە
بهرههمانه بازاڕيان گهرمه و به باشترين ش وە دەفرۆشر ن  .به م له وردەکاريدا ههند کيان و نهکه دەش و نن.
 Yascha Mounkله ت زەکانيدا سهبارەت به زيادبوونی خانهگومانی هاو تی لهههمبهر ديموکراتی له سا نی2016&2017
وە ،لهگهڵ هاوکارەکهی  Roberto Foaله وتار کدا بۆ  Journal of Democracyنمايشت کردووە .بههاوڕ يهتی
بهشدارکريکردنی ميوان ک له  New York Timesبه گرافيک ،که ت يدا هه وەرينی جۆشوخرۆشی به ش وەيهکی دراماتيکيی
نيشان دەدات .وتارەکه شهپۆل کی مشتومڕی گهورەی دروست کرد ،گرافيکهکه لهچاوتووکان کدا ب وبۆوە.
زۆر توخم و ڕەگهزی ت زی ئاوابوون ،له بواری زانست دا مشتومڕی لهسهرە
له زانستدا،نووسهران بهد نياييهوە زۆر بهروبوومی بهرپهرچدانهوە و ناڕەزايی دەچننهوە  .خاتوو  Pippa Norrisيهک که له
ديارترين تو ژەرانی ـ پۆپۆليزم .بڕيار کی توند و زبری دا ،لهسهر هه سوکهوتکردن لهتهک داتاکان و ئهو ئاکامگيرييهی ل وەيانهوە
دەکر ت .به پ چهوانهی ئهوەی  Mounk&Foaبانگاشهی بۆ دەکهن ،نهخشه و پ وەر کی يهکگرتووی ئهوروپايی نييه ،چۆن هاو تی
" ه زی کارايی و بهج گهياندن" ی /قوە اﻻداء ،ههر يهک له ديموکراتييان دەنرخ نن .ههروەها ديموکراتييهکی قهيرانی مانادار ،
لهن و هاو تيانی نهوەی داهاتووشدا ـ بهمهش ئايندەيهکی تاريک و ڕەش ـ ناتوان دەستنيشان بکات.
بژاردەی دۆخی " ،Mounksهه بژاردەييه" .لهن و دەنگدەرانی ـ ترامپ دا ،زۆرن ئ ستا پير بوون .ههروەها هيچ به گهيهکيش نييه
بۆ ت زەکان به ش وەيهکی گشتی ديموکراسی رۆژئاوا ب ته قوربانی ،دامهزراوە گشتيهکان ،ئهوانهی که پار زگاريی له مافی تاکگهرايی
دەکهن.

زانستکاری سياسی هۆ هندی ،Erik Voetenکه لهزانکۆی  Georgetownله واشنتۆن وانه دە تهوە ،بهههمان ئاکامگيريی
گهيشتووە .يهک خا ی ڕەخنه ،لهن و زۆری تردا World Value Survey :وەک بنچينهيهک بۆ ئارگوم نتهکهی
،Mounkڕەزامهندی سهرخستن بۆ ديموکراتی دەکات ،لهسهر پ وەر ک /مقياس له يهکهوە تا دە.
 Mounk&Foaله گرافيکهکهيان دا ،بهتهنيا دەی تهواوی وەک ڕەزامهندی نرخاندووە و ههموو وەرامهکانی تری نهر نی
نرخاندووە .بهم ش وەيه پ چاوپ چ کی سهير و سهرنجڕاک ش دروست بوو.
ههروەها پرسگهلی ،ئايا تازەترين سهرکهوتنی دەنگدەرانی پارته پۆپۆليستهکان ،سهرەتای قۆناغ کی "دەورانی پۆپۆليستی" يه.ب گومان
دەمهتهق ی مشتومڕهه گری لهسهر ساز دەکر ت.
زانستکاران ئهوانهی ت کڕای م ژووی دوای جهنگ هه دەسهنگ نن ،مهيليان زياتر بۆ ئهوەيه ،م ژووی پۆپۆليزم لهئهوروپا وەک
چهرخه /دەوران له قه هم بدەن ٢٠١٣.يهک له بهناوبانگترين لهمانه  Cas Muddeوتار کی ب وکردەوە ،بهناونيشانی "س سهدە
پارتی ڕاديکالی پۆپۆليستی له ئهوروپای ڕۆژئاوا :ئ باشه؟"به کاتی خۆی گۆڤارەکان و سياسييهکان هۆشدارييان دا ،لهمهڕ
شهپۆل کی پۆپۆليستی.
 Muddeنيشان دا  ،شت کی ڕوون و ئاشکرايه ئاقاری گشتی گهشهکردن نييه ـ  ،ئهوەی پهيوەندی به ئاکامی هه بژاردنهوەکان و
ژمارەی پارتی پۆپۆليستی له پهرلهمانی ئهوروپای ڕۆژئاوا و کاريگهر تيان لهسهر ناوەڕۆکی سياسهت .ئهم و نهيهی  ٢٠١٣لهگهڵ
هه بژاردنهکانی سا ی ڕابووردوودا گۆڕاوە .لهگهڵ ئهوەشدا ،ه شتا شياوی بيرکردنهوەيه ،سهرکهوتنهکانی ههنووکه وابهستهی
قهيرانن ،وەک بهش ک له چهرخهکه دەردەکهون.
لهمهڕ پرسياری،ئايا ئهمڕۆ ديموکراتی کهمترە له ناوەڕاستی سا ی ،٢٠٠٠بگرەوبهردەی لهسهرە
دواجار ئهو پرسيارە دەم ن تهوە،ئايا ژمارەی ديموکراتهکان بهڕاستی له جيهان دا بهرەو دواوە دەگهڕ تهوە .گفتوگۆی مشتومڕهه گری
لهسهر دەکر ت .بۆ نموونه  Levitsky & Ziblattبيروڕای خۆيان دەردەبڕن" چۆن ديموکراتی دەمر ت" به گومانن له
دەستنيشانکردنی دياگنۆزەکردنی چۆکدادان کی جيهانی .و تانی بۆ دواوە گهڕاوەوەی وەک ههنگاريا،تورکيا و ڤهنزەويﻼ ،ه شتا ههر
وەستاون بهرامبهر به و تان ،که به ه ز کی گهورەوە دەيانهوێ ديموکراتی بن ،شت کی وەک کۆلۆمبيا ،سريﻼنکا و تونس .زۆربهی
ديموکراته چهسپاو و ج گرەکان،دامهزراون ":ههروەها ئهگهر ديموکراتی ئهوروپا ک شهی زۆريشی ههب ت ،له ئابوورييهکی ميللی
ﻻوازەوە تا ئهنتی بزاڤی کۆچبهران ،به بهم ش وەيه به گه کهمه بۆ ئهو بنچينه ڕاما ينهی نۆرمهکان ،وەک ئهوەی ئ مه له ئهمهريکا
دەيبينين.
و نهی پاشهکشهی جيهانی ديموکراتی زۆر باش کار دەکات ،گهر ب ت و پياو جياوازی نهکات له ن وان دەو هتان که به ديموکراتی
هه بژاردن دەکات و دەو هتانی پ شکهوتوو ،ديموکراتی ليبهڕاڵ.
ل گهڕی با ئ ستاش ههندێ لهسهر رووسيا بنووسين ،که خۆی له ڕ گای ديموکراتی" ههمديسان " ﻻداوە .به م ئايا سا ی ، ١٩٨٩
بهڕاستی ڕووسيايهکی ديموکراتی ـ ليبهڕاڵ ههبوو؟.
بۆچی باسکردنی کۆتايی ديموکراسی مهترسيدارە
کهواب ب گومان هيچ کۆتايی ،کۆتايی م ژوو نييه؟
به ويژدانهوە پ ويسته پياو ب  ،ههموو نووسهران جهخت دەکهنهوە ،کهوا هيچ ئاکام و چارەنوس ک نييه لهم پرۆسهيهی ئ ستادا.
سهبارەت بهو ناونيشان و ت زە زەقانه له زۆر باردا ئهمه کاريگهری وا دەب ت ،ههروەک ب ی زياتر زامن کی ڕووکهشه .ه شتا ههر
کارل کردنی ڕوانگهی ت ليۆلۆگی يهک کی ف .فۆکۆياما) م ژوو ئامانج کی ههيه( ،ل کدانهوە و شيکردنهوەی ڕوداو که ـ ئ ستا لهتهک
ئاماژەی پ چهوانهدا .ههستی کۆتايی دنيا ،ههستی نهوەيهکه ،که خۆی مهزەندە دەکرد ،له بهرەی سهرکهوتووی ئهبهدی م ژوودايه.
 Edward Luceوا وەسفی دەکات ،چۆن ئهو سا ی  ١٩٨٩لهگهڵ خو ندکارانی ديکهدا هاتن بۆ بهرلين ،بۆ بينينی کرانهوەی
ديوارەکه /ياخود ڕووخان و نهمانی .بت ی شهمپانيايان هه پچڕيوە  ".ئ مه تووشی پهتای گهشبينی بووين .ئ مه ئهوەمان ناونا ههنگاوی
پ شکهوتن ـ باوەڕيش بهمه ئهوە بوو ،چی نزيکترينه له ڕۆژئاوای مۆد رنهوە،ئايينی رۆژئاوايه" .سا نی ڕابردوو ئهم ئيمانهی نابووت
و ههﻻههﻻکرد .ڕۆژئاوا خۆی له قهيرانی مهزههبی ئاينی دا دەبين تهوە .ب گومان ئ ستاکه بهڕاستی تژييه له ک شه و ههرا .دۆنا د
ترامپ کولتوری سياسی ئهمهريکا دەپليش ن تهوە .پارته پۆپۆليستهکان دەيبهنهوە ،پ ويسته شهڕی پارته پۆپۆليستهکان بکرێ .به م
باشترين ل کدانهوەی ئهم ئاکامه چييه؟  Mounkکت بهکهی خۆی وەک بانگهوازی ورياکهرەوە دەبين  .ل کدانهوەی ڕەخنهکهی لهمه،له

نوسخهيهکی کتومت،وەک پهرچهکردار کی سروشتی وەک ئهوانهی حهزناکهن به ئاسانی ب ن ما ئاوا له نموونهی /پاراديگمای
دييموکراتی پ شکهوتوو .ب گومان کو ربوون بهرامبهر به دراماتيکی واقييعهکه ترسناکه.
 .ب گومان له داڕشتنی دراماتيکی ئ ستادا،بۆ ت کشکانی رۆژگار و سهردەم مهترسييهک خۆی مه س داوە :ديموکراتی رۆژئاوا
خۆيان قسه لهسهر خۆيان دەکهن له خهمۆکی و نائوم دی بهمهش هاوکاری ﻻيهنهکهی تر دەکهن :لهههنووکهدا باسهکان چيرۆکه
دەربارەی ﻻوازيی ،پووکانهوە و کهمبوونهوەی ه زی ڕاک شان ،که پۆپۆليستهکان بهه ز دەکات .ئا بهم ش وەيه کۆتايی کۆتايی م ژوو،
ههڕەشه دەکات ،بۆ ئهوەی بب ته پ شبينيکهری بهئامانگهياندنی خودی خۆی.لهم کارەدا،ش وازی ت ڕوانينی جياواز،بۆ شتهکان
ڕ گهدەدات،ههروەها به ناشينی شتهکان،وەک ههموو نووسهران ناوی دەن ن.
 Levitsky & Ziblattبۆ نموونه،دەستنيشانيان کردووە،که ههو ی ه زی ئۆتۆريت تی،ببهستن بۆ "ما يکردن و دەستهمۆيی" له
ڕوانگهيهکی م ژووييهوە سهرکهوتوو نهبوو .وا باشترە هاوپهيمان تی نائاسايی ساز بکرێ ،ههروەها پارته کۆنزەڤاتيڤه بهه زەکانيش
کارت کهرن.
 Yascha Mounkپ شنياز دەکات ،ڕەخنهی پۆپۆليستهکان ،لهسهر ڕ پ نهبردنی گهشتنه دەسه تی ديموکراتی،بۆ وەرگرتنی
هه و ست ک له دەستهی بژاردەی دابڕ ندراو و داواکارييهکانيان بۆ ديموکراتی ڕاستهخۆی زياتر به گرنگ و پهرۆشهوە وەرگرن :
وەک خواستی دەنگدەر بۆ شهفافييهت و بهشدارييکردن .پ شنياز کی گرنگ .به ن تهنيا له م ژووی ملمﻼن و زۆرانبازی ن وان
چاکه و خراپهدا ج گهی ناب تهوە.
ڕوونکردنهوەيهکی پ ويست :ههرچی ئهو بابهتانهی من له گۆڤار و ڕۆژنامهکانهوە وەرم گ ڕاون،ڕاستهخۆ له رۆژنامه و گۆڤارەکانهوە
بوون ،نهک له سايتهکانهوە .ئهم وتارەش هی رۆژی ،٢٠١٨/٤/١ماوەيهکی زۆرە لهبهر کهم دەرفهتی بواری وەرگ ڕانيم نهبوو.
رۆژنامهکه ياخود ئهو ﻻپهڕەيهی ئهو وتارە ماوەيهکی زۆرە لهناو ساکهکهمدايه و بهم هۆيهشهوە ههندێ ڕسته و وشهی به هۆی
قهدبوون و دەره نان و شتی رەوە پوکاوەتهوە و چرچولۆچ بووە .بۆيه ناچار بووم ،بۆ خو ندنهوەی ئهو ڕسته و وشانه پهنا بهرمه
بهر ئهرشيڤی ڕۆژنامهی ناوبراو و خو ندنهوە بابهتهکه .کات سهرنجم دا ،جياوازی له ن وان نووسينهکهدا ههيه،ئهوەی له ڕۆژنامهکهدا
ب وکراوەتهوە ،بڕەک به گۆڕانکاری و جوانکارييهوە له سايتهکهدا ب وکراوەتهوە و ههندێ ئا وگۆڕی بچووکيشی تيدا کراوە و
بڕەکيشی بۆ زياد کراوە .لهڕاستيدا من هۆکاری ئهم جياوازييه نازانم .ل من ناچاربوون جار کی تر به وەرگ ڕانهکهدا بچمهوە و
کونوکهلهبهرەکانی پڕ بکهمهوە،چونکه وەک سهرچاوە من لينکی سايتهکه دادەن م و ئاماژەش به ژمارەی رۆژنامهکه دەکهم .بۆ ئهوەی
خو نهر تووشی ئا ۆزی نهب ت.
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